
Resum del Ple de l’Ajuntament de Manresa del 17 de gener del 2013

S’inicia la sessió a les 7 de la tarda amb la sala plena i l’absència d’un regidor del Partit 
Popular.
Entre els Donar Comptes hi ha l’aprovació del Pla de joventut que la CUP considera 
continuista,  poc  participatiu  i  coix  en  temes  importants  com  les  polítiques  per 
l’ocupació.  La  CUP recorda  que  un  dels  equipaments  més  esmentats  en  el  Pla  (la 
Kampana) està tancat des d’aquesta mateixa setmana. La regidora de joventut afirma 
que es reobrirà i acusa a la CUP d’escampar mentides.
Els cinc dictàmens presentats són de caràcter tècnic i no provoquen la intervenció de 
cap GM.
La primera moció que es presenta és en defensa del sistema públic de pensions i compta 
amb la intervenció d’una representant  de la Coordinadora de Jubilats  i  Pensionistes. 
Tots els grups proposants (CiU, PSC, ERC i CUP) més PXC hi voten a favor. El PP 
s’absté.
Les següents mocions que es debaten conjuntament són la de CiU i la de la CUP (en 
nom de la PAHC i de la FAVM) per no carregar l’impost de plus vàlua a les persones  
que perdin el seu habitatge i per declarar Manresa ciutat lliure de desnonaments són 
aprovades per unanimitat després de la brillant intervenció del representant de la PAHC.
La darrera moció que compta amb la participació d’una entitat  de la ciutat  és la de 
l’Associació Inshuti que denuncia la vinculació entre les empreses de telefonia mòbil i 
la crisi de la regió africana dels grans llacs. També és aprovada per unanimitat.
La següent proposició és de la CUP, reclama un calendari  d’actuacions per eliminar 
barreres arquitectòniques  i  és rebutjada per l’equip de govern que ho considera una 
exigència excessiva. La CUP hi vota naturalment a favor i la resta de grups s’abstenen.
La proposició de PXC en contra de la modificació de la llei  d’estrangeria  per a les 
persones que comprin habitatges de luxe és rebutjada sense debat. I la del PSC en suport 
al programa Prepara de mesures contra l’atur juvenil, on es criticava durament la recent 
reforma laboral, és aprovada per unanimitat…
A les 10 menys 5 de la nit es dona la sessió per acabada.
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